
DEKLARACJA UCZESTNIKA 
zajęć/warsztatów/projektów/kół zainteresowań/ klubów / 

zespołów /sekcji rok 2021-2022 

 

 

Rodzaj zajęć /odpowiednie zakreślić/ 

□ ZESPÓŁ „KSIĄŻKOWIANKA" 

□ ZUMBA KIDS 

□ KLUBU RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO „WĘZEŁEK" 

4 .Zajęcia gry na gitarze 

 

 

□ CYRKOWE 

□ PLASTYCZNE 

□ WOKALNE                                                                

□ NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE 

□ NAUKA GRY NA GITARZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Imię i nazwisko uczestnika 
 

Imię nazwisko  

Adres Uczestnika 
 

Telefony kontaktowe: 
 

Adres kontaktowy e-mail: 
 

 
Wyrażam zgodę na udostępnienie swoich prac wykonanych podczas zajęć Klubu                                                     

Rękodzieła Artystycznego "Węzełek" na potrzeby GOK w Książkach (wystawy, pokazy, warsztaty).  
W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ICH AKTUALIZACJI. 

Informacja: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), 
informujemy, iż: 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Książkach. Możesz się z nim kontaktować 
w następujący sposób: listownie na adres siedziby: , ul. Szkolna 4, 87-222 Książki, e-mailowo  biuro@gokksiazki.pl, 
telefonicznie 56 688 81 39  

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych,  

z  którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo3@gminaksiazki.pl. 
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:  

 obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia  
25 października 1991 r. o organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1669 z późn. 
zm.)w celu tworzenia, upowszechnianiai ochrony kultury, organizowania konkursów, warsztatów, kół 
zainteresowań, prowadzenia kroniki instytucji, promocji działalności administratora itp. przedsięwzięć 
określonych w statucie; 

 art. 6 ust. 1 lit b w celu zawarcia i realizacji umowy z administratorem; 
 art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych 

osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail. 
 

Szczegółowe informacje do uzyskania w Siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach 
oraz na stronie https://www.gokksiazki.pl/w zakładce RODO 

Data ………………………………… 

 

 

 

Podpis…………………………………… 

mailto:iodo3@gminaksiazki.pl
https://www.gokksiazki.pl/

